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Rapportage resultaten metingen Spoorwijk

Geachte melrouw, mijnheer,

Op 19 april heb ik een bezoek gebracht aan Spoorwijk. Naar aanleiding van dat bezoek heb ik metingen
laten doen naar de ventilatie van enkele woningen in Spoorwijk.

De ventilatie voldoet in de meeste gevallen aan de norm. In een aantal gevallen voldoet de ventilatie niet
door aanpassingen in de woning. Aanvullend is het geluidniveau gemeten. Hiervoor is geen eis van
toepassing, maar er zijn geen afivijkende niveaus gemeten.

Hierbij ontvangt u de volledige rapportage van de metingen.

ikkeling, Volkshuisvesting en Integratie,

Inlichtingen bij

Ruud van Schie

Postadres: Postbus 12600,2500 DJ Den Haag
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag
I ntemetadres: www.denhaag.nl

Met wiendelijke groet,

-namens 
deze,

Algemeen teleÍoonnummer: 14 070
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Aanleiding
Donderdag 19 april heeft wethouder Marnix Norder een bezoek gebracht aan de huurders van
woningcorporatie Vestia in Spoorwijk. In woningen van deze wijk zijn veel klachten over het
binnenklimaat. Bij het bezoek werd duidelijk, dat door Vestia aanpassingen aan de woningen zijn gedaan.
De ventilatiesystemen zijn door Vestia bijvoorbeeld grondig vernieuwd. Bewoners gaven echter aan, dat
nog niet alle problemen zijn opgelost. Omdat de wethouder zeker wil weten dat de woningen een
voldoende binnenklimaat hebben, heeft hij toegezegd dat de gemeente een eigen onderzoek doet naar
de ventilatie.

Onderzoek juli2012
Op 4 juli is door de afdeling Leefomgeving van de GGD de ventilatie gemeten in 5 woningen. Deze 5
woningen zijn door de GGD willekeurig geselecteerd uit 10 adressen die DSO heeft aangeleverd. De
GGD heeft niet de apparatuur en kennis om ook de geluidmetingen te kunnen doen. Door het team
Bouwfysica van DSO is daarom in dezelfde woningen het geluidsniveau van de installatie gemeten.

Hieronder vindt u kort samengevat de bevindingen. Een uitgebreidere beschrijving van de metingen en
de volledige meetgegevens vindt u in de bijlagen.

Ventilatie
In alle gemeten woningen wordt ventilatielucht de woning binnen gehaald via roosters in de gevel. Deze
roosters zijn niet zelfregelend of automatisch gestuurd. Bewoners kunnen deze roosters dus handmatig
meer open of meer dicht zetten. De roosters hebben een capaciteit die past bij de afmetingen en het
gebruik van de ruimten. De toevoer voldoet aan de eisen uit de bouwregelgeving.

Vanuit de ruimten met toevoerroosters stroomt lucht via kieren rondom de binnendeuren naar andere
ruimten. In alle woningen zijn voldoende kieren aanwezig. De lucht kan dus goed doorstromen naar de
akuigpunten van de mechanische ventilatie.

De capaciteit van de mechanische afzuigventielen is gemeten. De meeste ventielen zuigen voldoende
lucht af voor de ruimte waarin het ventiel zit (keuken, badkamer en toilet).
In een woning is in het toilet een verlaagd plafond aangebracht. Het aZuigventiel zuigt hierdoor
nauwelijks lucht uit het toilet af. In een andere woning is het ventiel in de badkamer dicht gekit. ln deze
ruimte wordt dus geen lucht afgezogen. In twee woningen zijn in de keuken niet beide ventielen te meten,
De meetapparatuur kon daar niet over het ventiel worden geplaatst als gevolg van een kastje rond het
ventiel. Het is echter wel waarschijnlijk, dat de afzuigcapaciteit in die keukens voldoende is.

In de bijlage is een ovezicht gegeven van de vereiste en de aangetroffen ventilatiecapaciteit. De
bepaling is gedaan volgens de methode uit de bouwregelgeving. In een toilet en een badkamer voldoet
de ventilatie niet aan de norm. Dit komt door aanpassingen van de bewoners. ln twee keukens was een
goede meting niet mogelijk, door een ombouw van een afzuigventiel. Het is heel aannemelijk, dat de
totale afzuigcapaciteit in die keukens voldoet aan de norm. De capaciteit van alle overige gemeten
ventielen voldoet aan de norm.



Geluid van de installatie
In het verleden hadden bewoners veel last van het hoge geluidsniveau van de motoren van het
ventilatiesysteem. Dit had als gevolg dat het ventilatiesysteem slecht gebruikt werd. De motoren zijn
inmiddels verplaatst naar het dak.

In twee woningen was het geluidsniveau van andere bronnen dan de installatie zo hoog, dat een zinnige
meting niet mogelijk was. In de andere woningen is het geluidsniveau gemeten. ln de gemeten waarden
zit ook het geluid van andere bronnen.

In de laagste ventilatiestand (een soort 'sluimerstand' die veelal gebruikt wordt voor de nacht) is het
systeem eigenlijk niet te horen. De geluidsniveaus in de woning zijn laag en worden zeer sterk bepaald
door de aanwezige woongeluiden zoals tikkende klokken, zoemende koelkasten of pratende mensen
buiten de woning. In de hoogste ventilatiestand (die hoort bij de hoeveelheden die volgens de
bouwregelgeving vereist zijn) is het geluidniveau hoger, maar komt niet boven de 36 decibel. Het
systeem is dan zacht zoemend waarneembaar tussen het geluid van klokken, de koelkast en het praten
buiten op de stoep. Deze ventilatiestand wordt over het algemeen gebruikt tijdens en na koken en
douchen.

Voor dit installatiegeluid in de eigen woning zijn geen eisen van toepassing vanuit de bouwregelgeving.
Wij beoordelen de gemeten geluidniveaus als'goed'.

Met vriendelijke groet,

Ruud van Schie
sr. adviseur bouwfysica, afdeling Vergunningen en Toezicht
DSO, gemeente Den Haag
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* meting niet goed mogelijk, voldoet zeer waarschiinliik wel aan de eisen
** voldoet niet aan de eisen


